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Jeelo voor ouders
U kunt meer vinden over Jeelo via
onderstaande link:
https://www.jeelo.nl/voor-ouders/

OBS De Pipegaal
Hearewei 1
8711 GC Workum
Tel: 0515-542189

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze 6e Jeelo nieuwsbrief.
Middels deze nieuwsbrieven willen we u informeren
over ons Jeelo onderwijs. Eens in de zoveel tijd zult u
informatie ontvangen over de Jeelo-ontwikkelingen op
De Pipegaal.
Team De Pipegaal

Werken met Jeelo in
Coronatijd
Door de Coronacrisis ziet ons project
‘Omgaan met elkaar’ er duidelijk anders uit
dan de eerdere projecten. Uitstapjes maken
doen we helaas niet. We zijn voorzichtig met
het uitnodigen van ouders en/of andere
mensen in de school. Natuurlijk kunnen we in
de groepen wel de Jeelo-activiteiten
oppakken. Hieronder leest u over de
verschillende activiteiten in de groepen.

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

1e project:
Omgaan met elkaar

Soms krijgen we hulp van groep 8, bijv. bij het
maken van een vriendschapsarmbandje.

We zijn het project gestart met een schoolbrede opening:
Afke Hepkema, docent beeldende vorming en
ook werkzaam in het Jopie Huisman museum,
heeft samen met alle leerlingen van de
Pipegaal een ‘mixed media’ schilderij gemaakt
met als opdracht:
‘Schilder je wens’. De kinderen zijn druk aan
de slag gegaan met verschillende technieken
en materialen (=mixed media). De schilderijen
zullen tijdens de sluiting van het project door
alle leerlingen worden bekeken en besproken.
(We hebben nog steeds te maken met de
RIVM maatregelen. Hierdoor sluiten we ons 1e
project ‘aangepast’, alleen met de leerlingen
af.)
Over de verschillende activiteiten die
momenteel gedaan worden in de groepen,
leest u hieronder.

Groep 5 en 6
In deze groepen werken we vooral over:
‘Vrienden in een groep’. Er vinden veel
(kring)gesprekken plaats over relevante
onderwerpen:
Groepsdruk, je sociale netwerk, groepsregels,
feedback geven en feedback ontvangen e.d.
Ook komt sociale media aan de orde: online
vrienden, echte vrienden?
Hoe maak je vrienden en hoe houd je ze?
Peergroups e.d.

Groep 1-2:
We hebben deze weken veel gesproken over
hoe we op een leuke manier met elkaar
omgaan in de klas. De regels zijn besproken
naar aanleiding van het boek: Agent en boef.
In de werkles spelen we het spel van agent en
boef in de themahoek, er is een verteltafel
waar met kleine blokjes gebouwd en gespeeld
kan worden. In de bouwhoek maken we
politiebureaus.
Natuurlijk wordt er ook volop geknutseld,
getekend en gelezen.
Af en toe komt boef langs in onze klas en dan
maakt hij een rommeltje of hij neemt iets
mee.
Als dat maar goed komt……..
Groep 3-4
Wij hebben het over “Leven in een gezin.”
Met wie leef jij samen in een huis?
Hoe ga je met elkaar om?
Thuis en op school?
Daarover gaat ons project.
We hebben ook in een circuit gewerkt, in
groepjes een opdracht doen, samenwerken,
elkaar helpen.
 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

Groep 7/8
In groep staat het project “Omgaan met
anderen” in het teken van waarderen van
verschillen.
In Nederland leven we met veel verschillende
mensen dicht op elkaar. Iedereen is anders.
Dat maakt het leuk en zo kunnen we van
elkaar leren. Maar iedereen heeft ook een
eigen mening. En eigen waarden en normen.
Hoe zorgen we ervoor dat we fijn samen
leven, terwijl we niet allemaal hetzelfde zijn
en denken?
Het doel van dit project is om meer te leren
over overeenkomsten en verschillen tussen
mensen zodat leerlingen met deze verschillen
leren omgaan en deze verschillen meer leren
waarderen.
We zijn begonnen met te praten over een
multiculturele samenleving. Wat is dat? Wat
houdt dat in?
We werken over de Islam, het Christendom,
het Hindoeïsme, het humanisme (wat ook leuk
is, is dat onze lessen Humanistische Vorming
ook in deze periode van start ging). Verder
gaat het over mensen met een beperking en
over gastarbeiders en asielzoekers. Best een
stevig onderwerp, maar wel leuk om te
onderzoeken met elkaar. We gaan op zoek
naar de verschillen, de overeenkomsten, naar
het waarom. Door veel over en van elkaar te
weten, krijg je meer respect en waardering
voor een ander!

2e project:
Leren van personen van
vroeger
In de verschillende groepen gaan we leren
over:
1-2: Jouw leven
3-4: Je mening over helden
5-6: Je mening over eerlijke handel
7-8: Je mening over macht
Ons project valt samen met de jaarlijkse
Kinderboekenweek. Deze heeft als thema:
EN TOEN?

Zonnebloemwedstrijd
Onlangs is de prijswinnaar bekend geworden:
Wie heeft de hoogste zonnebloem in zijn/haar
tuin staan?
Winnaar is: Oane Bekkema uit groep 7.
Zijn zonnebloem was 3.32 meter hoog!
Oane heeft een insectenhotel en een
natuur-/survivalboek gewonnen.
Veel plezier met je prijs, Oane!
De kinderen die in hun eigen groep de hoogste
zonnebloem hadden laten groeien, zijn:
Groep 1-2: Jurre
2.43 meter
Groep 3: Thije
2.27 meter
Groep 4: Abe
2.19 meter
Groep 5: Tessa:
3.00 meter
Groep 6: Marije
3.02 meter
Groep 8: Djura
3.00 meter

We gaan terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld
van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende
verhalen over ridders, verplaats je in
oorlogstijd of kom van alles te weten over de
Oudheid.

Deskundigheid ouders (alleen
wanneer RIVM regels dit toestaan)
Als ouder kun je een bijdrage leveren als
maatschappelijke organisatie. Je kunt
immers door je beroep of ervaring deskundig
zijn op een onderdeel van een project. Je
werkt bijvoorbeeld in de zorg, gezondheid,
dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel,
industrie, kunst, landbouw, economische
sector of bij de overheid. Of je hebt een
hobby. Het komt allemaal aan de orde in de
projecten. Inhoudelijke bijdragen van ouders
zijn daarom zeer welkom. Laat het team van
de school weten waarin je deskundig bent.

Uw meerwaarde tijdens
ons 2e project! (alleen wanneer RIVM
regels dit toestaan)
Wat leerlingen in de klas leren, willen we
verbinden met de praktijk van het dagelijks
leven en de werkelijkheid.
Kunt u iets betekenen tijdens het nieuwe
project?
Kent u iemand die iets kan betekenen in het
nieuwe project? Laat ons weten waar u
deskundig in bent!
 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

U kunt denken aan bijv.:
 Een gastles op school over uw werk
 Een workshop aan leerlingen
 Feedback op het werk van leerlingen
 Een bezoek aan uw organisatie door
leerlingen
Samen met de desbetreffende leerkracht
wordt vervolgens bepaald wat de leerlingen
gaan leren tijdens de activiteit/ excursie/
workshop/ gastles.
Lees ook de bijlage:
‘Leren van personen van vroeger’.
Dit brengt u wellicht op ideeën.

 www.pipegaal.nl
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Leren van personen
van vroeger
Waarom dit project?
Veel personen uit de Nederlandse geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op ons huidige
dagelijks leven. Ze hebben een uitvinding gedaan of gestreden voor iets waar wij nu nog steeds veel plezier
van hebben. Maar er zijn ook fouten gemaakt. Daar kunnen wij van leren en er zo voor zorgen dat dat niet
meer gebeurt.
Het doel van dit project is dat kinderen met bewondering of verwondering kijken naar personen van vroeger.
Dat zij daar zelf een kritische mening over kunnen vormen en dat ze deze vervolgens durven te uiten.

Competenties als rode draden

Leren in en met de omgeving

In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan de com-

Een kinderboekenschrijver, een oorlogsheld of een

petenties samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken,

leidinggevende komt vertellen over zijn werk. Iemand

leren en presenteren. De rode draden zijn:

van de vrouwenbeweging, een mensenrechtenorganisatie of een duurzame onderneming komt vertellen

•

•

Van verleden tot heden: kinderen leren over 		

hoe zij strijden voor een betere wereld. Kinderen gaan

personen van vroeger. Wat hebben zij bereikt en wat

op bezoek bij een historisch museum, de bibliotheek of

merken wij er nu nog van?

wereldwinkel. Een illustrator, dramadocent, journalist of

Van observeren, luisteren tot verbeelden: kinderen 		

dichter geeft een workshop.

bekijken platen van vroeger, luisteren naar verhalen
en verbeelden de gebeurtenissen in een tekening of
rollenspel.
•

Van tijdsaanduiding tot tijdbalk: kinderen leren 		
verschillende tijdsaanduidingen gebruiken en een 		
tijdbalk maken.

•

Van feit tot mening: kinderen leren feiten en 		
meningen onderscheiden en ze leren hun mening 		
mondeling en schriftelijk verwoorden.

•

Van leren tot evalueren: kinderen leren leren, ze 		
maken een woordweb en een mindmap, ze plannen
en evalueren.

